
Servei d’atenció i 
assessorament jurídic 
vers les violències 
sexuals
Servei que ofereix l’Observatori Noctàmbul@s de 
la Fundació Salut i Comunitat amb el finançament de 
l’Ajuntament de Barcelona.

violenciessexuals.org



Una línia de telèfon i WhatsApp gratuïta d'atenció i assessorament 
jurídic contra les violències sexuals, de forma anònima i confidencial.

Perspectiva de gènere i amb una mirada inclusiva i interseccional.

En cas que sigui necessari, derivació al servei més adient (mèdic, 
psicològic, social, etc).

En cas que hi hagi denúncia interposada, informació del procés judicial.

En cas que es vulgui iniciar denúncia, els passos a seguir.

Viabilitat de la denúncia judicial.

Identificació dels episodis de violències que s’hagin pogut patir.

Què són les violències sexuals?

Què ofereix aquest servei?

Exemples d’assesoraments

Són actes en contra de la llibertat sexual, formes 
d’interacció sexual sense consentiment actiu, 
consens ni desig, que cerquen la submissió del cos 
de les dones, principalment, les noies, els infants i 

altres persones, amb independència de la seva 
identitat, expressió de gènere i orientació sexual.

Les violències sexuals s’exerceixen a través de la pressió, la coacció, el 
xantatge, l’amenaça, la intimidació, la manipulació, la violència física o 
psicològica, les drogues així com qualsevol altre factor que pugui alterar 
i doblegar la voluntat de les persones que han patit violències sexuals.



Dones, infants i altres persones que han patit violències sexuals, amb 
independència de la seva identitat, expressió de gènere i orientació 
sexual.

Professionals que intervenen en l’abordatge de les violències.

Persones que per raó de la seva professió, ocupació o tasca es trobin 
en contacte amb alguna persona que hagi pogut patir un o més d’un 
episodi de violència sexual.

Persones properes que vulguin acompanyar amigues, familiars, 
conegudes, companyes, etc que hagin patit violències sexuals.

A qui s’adreça?

Com utilitzar aquest servei?

Per teléfon o WhatsApp: 608 87 12 37

Tota la informació a: 

Per email: atenciovs@fsyc.org 

Dimarts i dijous de 16h a 18h*
*L’objectiu és ampliar l’horari, consulta els horaris 
actualitzats a l’espai web www.violenciessexuals.org

Quan?:

violenciessexuals.org

A través del formulari de contacte del nostre espai web:

violenciessexuals.org/contacte



Un projecte de: Financiat per:

608 87 12 37

violenciessexuals.org/contacte

atenciovs@fsyc.org 

violenciessexuals.org

Trucades i WhatsApp


